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V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y  
p r o j e k t u  B . c l e v e r  

 
1. IDENTIFIKACE POSKYTOVATELE 
 
Jméno a příjmení: Jan Dospěl 
IČO:     066 81 239 
sídlo:    Jinačovice 141, 66 434 Kuřim 
telefon: +420 731005580 
e-mail:   bcleverteam@gmail.com 
webová stránka: www.bclever.cz   
 
(dále jen „Poskytovatel“) 

 
 
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 
2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují uzavírání smluv na poskytnutí 

vzdělávacích služeb (dále jen „Smlouva“) mezi Poskytovatelem a jeho zákazníkem (dále 
jen „Zákazník“) a s tím související právní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem (dále 
jen společně jen jako „Smluvní strany“), pokud je taková Smlouva uzavřena 
prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.bclever.cz 
(dále jen „E-shop“), který provozuje Poskytovatel.  

2.2. E-shop se zabývá zejména nabídkou a poskytováním vzdělávacích a doučovacích kurzů 
široké veřejnosti, které probíhají výhradně online prostřednictvím služby Google Meet 
s lektory kvalifikovanými v dané oblasti vzdělávacího kurzu (dále jen „Služby“ nebo 
„Kurzy“). 

2.3. S ohledem na to, že Služby jsou zaměřeny na mladistvé a děti, je Zákazníkem zpravidla 
jejich zákonný zástupce; vždy však pouze osoba starší 15 let. Pro potřeby těchto Podmínek 
je Zákazníkem i konečný příjemce Služeb (tedy dítě nebo mladistvý) v těch případech, kdy 
Zákazníkovi dle těchto Podmínek vznikají povinnosti při využívání Kurzů. 

2.4. Tyto Podmínky jsou pro Smluvní strany závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena 
Smlouva ve smyslu těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí 
každé Smlouvy. 

2.5. Smluvní strany se mohou odchýlit od znění některých ustanovení těchto Podmínek; pokud 
je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se Smlouvou uzavřenou mezi Smluvními 
stranami, použije se v rozsahu rozporných ustanovení Smlouva. 

2.6. Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce. 

2.7. Poskytovatel upozorňuje, že znění těchto Podmínek může jednostranně měnit. Taková 
změna však nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník 
dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy. 

2.8. Poskytovatel se může v nabídce Služeb na E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. 
V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Služeb v E-shopu. 
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3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 
 

3.1. Uzavření Smlouvy probíhá následovně: 

3.1.1. Zákazník zvolí na E-shopu konkrétní nabízenou Službu včetně její varianty a vloží 
ji do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“); 

3.1.2. v Košíku se zobrazuje výčet a přehled všech Zákazníkových položek vložených 
do Košíku, jejich cena za 1 kus i za vybraný počet kusů a celková cena za všechny 
položky v Košíku. Zákazník může obsah Košíku měnit a položky z něj odstranit 
nebo upravit množství vložených Kurzů; 

3.1.3. Zákazník následně klikne na tlačítko „Objednat“, čímž je Zákazník vyzván 

k uvedení svých kontaktních údajů; v tomto kroku může navíc Zákazník uplatnit 
slevový kód a zvolit nákup na společnost (firmu) zaškrtnutím příslušného tlačítka 
nebo zvolit jinou adresu doručení (kde je to relevantní), a to stejně tak zaškrtnutím 
příslušného tlačítka;  

3.1.4. v dalším kroku Zákazník zvolí způsob platby, přičemž na výběr má jednu ze tří 
možností: (i) platební karta, (ii) PayPal nebo (iii) bankovní převod; 

3.1.5. po zvolení způsobu platby je Zákazníkovi nabídnuta rekapitulace objednávky; 
v případě platby platební kartou je Zákazník navíc vyzván k uvedení údajů ze své 
platební karty; v tomto kroku má Zákazník možnost uvést doplňující údaje nebo 
poznámku a také vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek a s informací o 
zpracování osobních údajů; 

3.1.6. Zákazník může obsah své objednávky v Košíku měnit a vracet se k předchozím 
krokům; 

3.1.7. kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“ Zákazník odešle svoji 

objednávku Služeb; 

3.1.8. bezprostředně po odeslání objednávky a obdržení platby za objednané Sužby 
Poskytovatel zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky, a to na jeho e-mail uvedený 
při tvorbě objednávky (dále „E-mail Zákazníka“) spolu s odkazem na událost ve 
službě Google Meet, ve které probíhá konkrétní objednaný Kurz. 

3.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (Smlouvu) pokud: 

3.2.1. si Kurz objednalo méně než 5 osob, 

3.2.2. se výrazným způsobem (tj. o více než 10 %) změnila cena dodavatele Kurzu nebo 

3.2.3. se u Služby na webu zobrazuje zjevně mylná cena. 

V případě, že Zákazník již zaplatil Platbu nebo její část, bude mu tato uhrazená částka 
vrácena zpět. 

3.3. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby 
mohl uzavřít Smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní 
hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Poskytovatel si v této souvislosti neúčtuje žádné 
zvláštní poplatky a výše těchto nákladů se řídí právním vztahem Zákazníka a příslušného 
poskytovatele takových služeb, od kterého Zákazník tyto služby čerpá. 

3.4. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně 
v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a Poskytovatelem, jsou pravdivé, aktuální 
a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit 
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Poskytovateli. Poskytovatel výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli 
škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných, neaktuálních či nepravdivých 
údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit 
Poskytovateli škodu, kterou by mu způsobil sdělením nesprávných, neaktuálních či 
nepravdivých údajů nebo neoznámením jejich změny. 

 

4. SLUŽBY 
 

4.1. Služby spočívají v zajištění online kurzů, sloužících k výuce nebo doučování dětí a 
mladistvých ve vybraných oborech (oblastech). Na E-shopu je uveden podrobný popis 
nabízených online Kurzů včetně uvedení jejich obsahu a uvedení jejich cílové skupiny.  

4.2. Služby jsou poskytovány prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných lektorů s dlouholetou 
zkušeností (více než 10 let) v oblasti daného Kurzu. 

4.3. Služby jsou poskytovány online prostřednictvím služby Google Meet. 

4.4. Kurzy probíhají s počtem 15 - 20 účastníků v jednom Kurzu. 

4.5. V případě, že se vyskytnou takové okolnosti na straně Poskytovatele či dalších osob 
(zejména lektora Kurzu), které by bránily uskutečnění Kurzu nebo jednotlivých lekcí v rámci 
Kurzu ve sjednaném termínu a čase, zajistí Poskytovatel náhradní termíny konání Kurzu 
nebo jednotlivých lekcí v nejbližším možném termínu; o změně termínu se Poskytovatel 
zavazuje informovat Zákazníka bez zbytečného odkladu poté, co se o okolnosti bránící 
uskutečnění Kurzu nebo jednotlivých lekcí dozvěděl.  

4.6. V případě, že dle předchozího odstavce dochází ke změně termínu celého Kurzu a 
Zákazník nemá o náhradní termín Kurzu zájem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy. 
V případě, že dle předchozího odstavce dochází ke změně termínu jednotlivých lekcí, je 
Zákazník povinen změnu termínu akceptovat, pokud takto dojde ke změně termínu 
maximálně 15 % lekcí z rozsahu Kurzu; pokud dojde ke změně termínu většího množství 
lekcí, ze Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy.  

4.7. V případě, že Zákazník nevyužije zakoupenou Službu z důvodu na své straně, nemá nárok 
na vrácení Kupní ceny.  

4.8. Poskytovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost nebo snížení funkcionality či funkčnosti 
Služby z důvodu nikoliv na straně Poskytovatele (výpadek elektrické energie, datové sítě, 
nedostatečné internetové připojení apod.) nebo zásahem vyšší moci. 

4.9. Poskytovatel žádným způsobem a v žádném rozsahu nezaručuje a nenese odpovědnost, 
že následování Kurzu a jednání, byť je takové jednání v souladu s ním, přinese Zákazníkovi 
či jiné osobě jakýkoliv prospěch, výhodu, úspěch či dosažení cíle. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Na základě odeslání objednávky z E-shopu dle bodu 3.1.7. těchto Podmínek se Zákazník 
zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za objednaný Kurz / objednané Kurzy (dále „Kupní 
cena“).  

5.2. Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi objednanou Služby dodat, a to prostřednictvím 
zaslání odkazu na Google Meet, kde se Kurz online formou uskuteční. 

5.3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Službu jedním z následujících způsobů: 
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5.3.1. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány; 

5.3.2. prostřednictvím služby PayPal; 

5.3.3. bankovním převodem. 

5.4. Kupní cena hrazená bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány nebo 
prostřednictvím služby PayPal je splatná bezprostředně po odeslání objednávky 
Zákazníkem, Kupní cena hrazená bankovním převodem je splatná do 10 dnů od doručení 
potvrzení objednávky s platebními údaji Zákazníkovi nebo do dne předcházejícího konání 
daného Kurzu (podle toho, co nastane dříve). Pokud Zákazník neuhradí celou Kupní cenu 
ve lhůtě splatnosti, Smlouva se ruší. 

5.5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch 
účtu Poskytovatele.  

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 
 

6.1. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení 
důvodů, a to doručením odstoupení od Smlouvy Poskytovateli (k odstoupení lze využít 
vzorového formuláře, který je Přílohou č. 1 těchto VOP na adresu tam uvedenou). 

6.2. Pokud již bylo ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytnuto částečné plnění, nemá 
Zákazník nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny za Služby čerpané před odstoupením od 
Smlouvy. 

6.3. Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy podle odst. 6.1. těchto Podmínek, jestliže 
Služby byly poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. 

6.4. Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o obsahu a struktuře Kurzů, jejich 
funkcionalitě a know-how a nebude tyto informace přímo ani nepřímo za žádných okolnosti 
ani žádnými prostředky zveřejňovat ani jinak sdělovat třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu Poskytovatele; v opačném případě nahradí Poskytovateli, příp. třetím 
osobám škodu tím vzniklou.  

6.5. Zákazník se zavazuje, že nebude šířit, nahrávat, uchovávat, kopírovat, upravovat nebo dále 
zpracovávat obsah Kurzů nebo materiály na něm použité (zejm. prezentace nebo 
poskytnuté studijní materiály) jinak než pro svoji potřebu. Obsah Kurzu včetně jejich textů, 
designu, grafiky, vyobrazení a uspořádání je chráněn autorským právem. 

6.6. Zákazník má povinnost disponovat hardwarovým i softwarovým vybavením k využití 
Služeb, zejm. zařízením s dostatečným síťovým připojením. 

 

7. REKLAMACE 
 

7.1. Poskytovatel se zavazuje dodat Služby ve sjednané kvalitě, množství a bez vad. Služby 
jsou vadné zejména, pokud nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu nebo byly poskytnuty 
v rozporu se Smlouvou. 

7.2. Reklamaci může Zákazník uplatnit telefonicky na telefonní číslo uvedené v hlavičce těchto 
Podmínek nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu na e-mailovou adresu 
uvedenou v hlavičce těchto Podmínek. Zákazník v reklamaci uvede identifikaci Kurzu, který 
popis vady, své jméno a příjmení a kontaktní údaje, na nichž je možné jej kontaktovat 
ohledně vyřízení reklamace. Poskytovatel Zákazníkovi zašle potvrzení o uplatnění 
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reklamace, které bude obsahovat potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem 
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje. 

7.3. V případě, že bude podání, kterým Zákazník uplatňuje reklamaci, neúplné, nejasné, 
nesrozumitelné apod., vyzve ho Poskytovatel k doplnění reklamace. V takovém případě 
reklamační řízení začne teprve dnem, kdy Zákazník Poskytovateli doručí doplněnou 
reklamaci. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k 
doplnění, Poskytovatel bude reklamaci považovat za neopodstatněnou. 

7.4. V případě vady Služby má Zákazník právo: 

7.4.1. na opravu nebo doplnění toho, co chybí (poskytnutí náhradního Kurzu nebo jeho 
části), anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny, pokud je vada odstranitelná, 

7.4.2. odstoupit od Smlouvy, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny, pokud je vada 
neodstranitelná. 

7.5. Pokud Zákazník uplatní svá práva z vadného plnění, rozhodne Poskytovatel o reklamaci 
ihned a ve složitých případech do 3 dnů. Reklamaci včetně odstranění vady Poskytovatel 
vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 
30 dnů může Poskytovatel prodloužit jen po domluvě se Zákazníkem. Prodloužení nemůže 
být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. 

7.6. O vyřízení reklamace zašle Poskytovatel Zákazníkovi vyrozumění, které bude obsahovat 
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace. 

7.7. V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může 
Zákazník u Poskytovatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je 
třeba vady vytknout. 

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

8.1. Osobní údaje Zákazníka zpracovává Poskytovatel v souladu s příslušnými právními 
předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.  

8.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a 
jako takové je udržovat. 

 

9. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU 
 

9.1. Vyřizování stížností Zákazníka Poskytovatel zajišťuje prostřednictvím e-mailové adresy 
uvedené v hlavičce těchto Podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle 
Poskytovatel na E-mail Zákazníka. 

9.2. V případě, že mezi Poskytovatelem a Zákazníkem dojde ke sporu, který se jim nepodaří 
vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazní podat návrh na mimosoudní řešení takového 
sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem 
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: 
https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Zákazník také může využít platformu pro řešení 
sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

https://adr.coi.cz/cs
mailto:adr@coi.cz
http://ec.europa.eu/consumers/odr
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9.3. Informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatnou pomoc 
spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum 
Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: 
http://www.evropskyspotrebitel.cz. 

 

10. DORUČOVÁNÍ 
 

10.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka 

a Poskytovatele, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně 

prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

10.2. Zpráva je doručena: 

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server 
příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna 
certifikátem; 

10.2.2. v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů. 

10.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje korespondenci Poskytovateli na e-

mailovou adresu uvedenou v hlavičce těchto Podmínek. Poskytovatel doručuje Zákazníkovi 

korespondenci na E-mail Zákazníka, případně na jiný uvedený e-mail. 

10.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje 
korespondenci Poskytovateli na adresu jeho sídla. Poskytovatel doručuje Zákazníkovi 
korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na korespondenční adresu 
uvedenou v objednávce Služby. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

11.2. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2022. 

 

http://www.evropskyspotrebitel.cz/

